
 1 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMŢ 
Nr. 21297 din 10.08.2016 
F- SAPL- 03 
 

PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 09.08.2016 în şedinţa extraordinară 
a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 

 
În conformitate cu prevederile art.39 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr.215/2001, republicată, prin Dispoziţia Primarului nr.1633 din 04.08.2016, Primarul 
municipiului– dl. Dragoş Chitic a convocat Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, consilierii 
fiind invitaţi la şedinţă. 

La şedintă sunt prezenţi: dl. Dragoş Victor Chitic – Primarul Municipiului, d-na Luminița –
Georgeta Vîrlan - Viceprimar, dl. Bogdan Gavrilescu – Viceprimar, dl. Bogdan Pușcașu –Administrator 
public şi 17 consilieri locali. Lipsesc motivat: dl. Florin Fecic – Secretarul Municipiului, dl. Consilier 
local Valentin Ciobanu, dl. Consilier local Cătălin Misăilă, dl. Consilier local Vasile Popescu și dl. 
Consilier local Constantin Teodorescu. De asemenea, în calitate de invitaţi participă: d-na Oana Sârbu – 
Şef Serviciu Administraţie Publică şi Juridic, dl. Dragoş Ştefan – consilier juridic al Aparatului 
Permanent al Consiliului Local, d-na Cătălina Hizan- Director Direcția Economică, d-na Simona 
Varganici – Șef Serviciu Buget-Contabilitate, dl. Gabriel Muraru – Şef Serviciu Comunicare şi 
Management Integrat, dl. Vlad Tudor- Birou Comunicare şi Management Integrat şi reprezentanţi ai 
mass-mediei scrise şi audiovizuale. 

Întrucât la şedinţă participă 19 consilieri, şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă prezintă proiectul ordinii de zi, 

conform Dispoziţiei Primarului nr. 1.633 din 04.08.2016.  
D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de Şedinţă propune aprobarea ordinii de zi, cu 

modificările şi completările ulterioare, care a fost aprobată în unanimitate. 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:    
 

1. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 
 - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 
            2.HOTĂRÂRE privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț  și unele 
persoane juridice; 
                          - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 
            3.HOTĂRÂRE privind încheierea unei tranzacții de plată eșalonată a debitului către Alpha 
Bank SA; 
                          - iniţiator – Viceprimar Bogdan Gavrilescu 
            4.HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.111 din 30.03.2012; 
                          - iniţiator – Viceprimar Luminița – Georgeta Vîrlan 
 
 
            D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.1 privind rectificarea bugetului local al municipiului Piatra Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.888 din 08.08.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcția 
Economică; 
 D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
218 a Consiliului. 
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           D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.2 privind încheierea unor parteneriate între municipiul Piatra Neamț și unele 
persoane juridice; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.951 din 05.08.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Comunicare și Management Integrat; 
 D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
219 a Consiliului. 
  
           D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.3 privind încheierea cu ALPHA BANK SA a unei tranzacții (angajament) de 
plată eșalonată a creditului garantat pentru SC Perla Invest SRL, aflat în executare silită; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 21.002 din 08.08.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Direcţia 
Economică; 
 D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
220 a Consiliului. 
 
            D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – supune dezbaterii Consiliului Local 
proiectul de hotărâre nr.4 pentru modificarea HCL nr.111 din 30.03.2012 privind încheierea unui 
Protocol de colaborare între municipiul Piatra Neamț și Camera de Comerț și Industrie Neamț; 
 Proiectul de hotărâre este însoţit de Raportul de specialitate nr. 20.944 din 05.08.2016 emis de 
către compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv Serviciul 
Comunicare și Management Integrat; 
 D-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă, supune la vot proiectul de hotărâre, 
care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA NR. 
221 a Consiliului. 
 
 
 Nemaifiind alte probleme de discutat, d-na Luminița –Georgeta Vîrlan – Preşedinte de şedinţă – 
declară închise lucrările şedinţei. 
 
 

Procesul – verbal a fost semnat de: 
 

D-na Luminița –Georgeta VIRLAN – Preşedinte de şedinţă –  
 

 
Dl. Florin FECIC – Secretarul Municipiului –  
 
 
 
SAPJ/NM/10.08.2016 

 
 

Inspector, 
Nicoleta Matei 

 


